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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 

(VERSÃO NÃO CONFIDENCIAL) 

 

Considerando que a Entidade Reguladora da Saúde nos termos do n.º 1 do artigo 4.º 

dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto 

exerce funções de regulação, de supervisão e de promoção e defesa da concorrência 

respeitantes às atividades económicas na área da saúde nos setores privado, público, 

cooperativo e social; 

Considerando as atribuições da Entidade Reguladora da Saúde conferidas pelo artigo 

5.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto; 

Considerando os objetivos da atividade reguladora da Entidade Reguladora da Saúde 

estabelecidos no artigo 10.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto; 

Considerando os poderes de supervisão da Entidade Reguladora da Saúde 

estabelecidos no artigo 19.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto; 

Visto o processo registado sob o n.º ERS/030/2017; 

 

I. DO PROCESSO 

I.1. Origem do processo 

1. A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) tomou conhecimento de uma 

reclamação, subscrita por J.S., na qualidade de filho do utente D.S., nos termos 

da qual questiona a adequabilidade dos cuidados de saúde prestados ao seu pai 

que, no dia 11 de junho de 2016, recorreu ao Serviço de Urgência Básica (SUB) 

do Centro de Saúde de Alcácer do Sal, na sequência de uma queda (cfr. fls. 6 a 

10 dos autos). 

2. Para uma análise preliminar da sobredita reclamação, foi aberto o processo de 

avaliação n.º AV/027/2017. 

3. No entanto, ao abrigo das atribuições e competências da ERS, o respetivo 

Conselho de Administração deliberou, por despacho de 25 de maio de 2017, 
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proceder à abertura do presente processo de inquérito, registado internamente 

sob o n.º ERS/030/2017 (cfr. fls. 1 a 5 dos autos), com o intuito de proceder a 

uma averiguação mais aprofundada dos factos relatados, no sentido de apurar se 

os mesmos consubstanciam verdadeiras falhas procedimentais, atentatórias do 

direito de acesso e da qualidade da prestação de cuidados de saúde, daí 

emergindo a concomitante violação de diversos normativos que à ERS cabe 

garantir, na prossecução da sua missão de regulação da atividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

 

I.2. Diligências 

4. No âmbito da investigação desenvolvida pela ERS, realizaram-se as seguintes 

diligências instrutórias: 

(i) Pesquisa no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER) 

da ERS relativa à inscrição da Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano, E.P.E. (ULSLA) e ao registo do Centro de Saúde de Alcácer do 

Sal (cfr. fls. 11 a 14 dos autos); 

(ii) Pedido de elementos enviado à ULSLA, por ofício de 4 de abril de 2017, e 

análise da resposta endereçada à ERS, rececionada em 4 de maio de 

2017 (cfr. fls. 15 a 54 dos autos); 

(iii) Notificação da abertura do processo de inquérito e pedido de elementos 

adicional enviado à ULSLA, por ofício datado de 29 de maio de 2017, e 

análise da resposta endereçada à ERS, rececionada em 23 de junho de 

2017 (cfr. fls. 56, 57, 61 a 64 dos autos); 

(iv) Notificação da abertura do processo de inquérito enviada ao reclamante, 

por ofício datado de 29 de maio de 2017 (cfr. fls. 58 e 59 dos autos); 

(v) Pedido de parecer clínico a perito consultor da ERS (cfr. fl. 60 dos autos). 
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II. DOS FACTOS 

II.1. Do teor da reclamação apresentada na ERS 

5. Em 3 de outubro de 2016, a ERS tomou conhecimento de uma reclamação, 

subscrita por J.S., na qualidade de filho do utente D.S., visando a atuação do 

Centro de Saúde de Alcácer do Sal, estabelecimento prestador de cuidados de 

saúde registado, no SRER da ERS, sob o n.º 109900, e integrado na ULSLA, 

entidade inscrita no mesmo sistema sob o n.º 24311. 

6. Na referida reclamação, apresentada diretamente à ERS e à qual foi atribuído o 

n.º REC/51605/2016, o reclamante alega que, no dia 11 de junho de 2016, o seu 

pai recorreu ao SUB do Centro de Saúde de Alcácer do Sal, e que não lhe foram 

prestados os cuidados de saúde necessários. 

7. Concretamente, o reclamante refere o seguinte: 

“[…] 

No dia 11-06-2016, após uma queda, o meu pai, [D.S.], deslocou-se ao SUB de 

Alcácer do Sal pelas 16h00, apresentava dores na face e na cabeça, sangrava 

do sobrolho direito e não sabia como tinha chegado ao hospital, de referir que 

meu pai tem oitenta e sete anos e foi acompanhado pela neta que foi barrada à 

entrada para a sala do médico.  

Não sei que tipo de atendimento foi feito, o que sei é que foi suturado com três 

pontos no sobrolho e enviado para casa sem ser medicado somente lhe deram 

uma guia de tratamento para fazer o penso aos pontos.  

[…] o meu pai tinha uma grande ferida na cabeça e nem o médico nem a 

enfermeira a viram ou desinfectaram porquê? Tendo em conta meu pai ter 

sofrido uma queda com perda de consciência, ter fortes dores de cabeça, não 

deveria o médico ter prescrito a realização de um RX?  

Nada disso foi feito no dia da queda (11-06-2016), nem um simples 

medicamento para as dores lhe prescreveram.  

Como resultado da falta profissionalismo descrita anteriormente, no dia 15-06-

2016 e após as muitas dores, voltei com meu pai ao SUB de Alcácer do Sal onde 

ele foi observado e foi-lhe prescrito um RX (que é realizado no SUB de Alcácer 

do Sal) e, com base no resultado do RX (traumatismo craniano) a médica 

entendeu transferi-lo para o HLA [Hospital do Litoral Alentejano].  
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No HLA realizou TAC e, no resultado apresentava várias fracturas na face e 

confirmou o traumatismo craniano este no local da referida ferida na cabeça, que 

ninguém viu no dia 11-6-2016.  

A equipe que o observou entendeu por bem enviá-lo para o Centro Hospitalar 

Lisboa Central (Hospital de São José) onde foi observado e medicado, e lhe 

forneceram os resultados dos exames realizados.  

Meu pai já se deslocou ao médico de família onde apresentou todos os 

resultados em sua posse para que constem no seu processo.  

Considero que os cuidados de saúde prestados na primeira consulta foram muito 

negligentes, e que após mais de três meses de ter registado a reclamação no 

livro próprio para o efeito, não obtive qualquer tipo de resposta. […].” – Cfr. fls. 6 

a 9 dos autos; 

8. Atendendo aos factos alegados pelo exponente, foi compulsado o Sistema de 

Gestão de Reclamações (SGREC) da ERS, tendo-se encontrado outra 

reclamação subscrita por J.S., com conteúdo semelhante à reclamação supra 

transcrita, e à qual foi atribuída o n.º REC/64607/2016 (cfr. fl. 19 dos autos). 

9. Em resposta às referidas reclamações, a ULSLA dirigiu ao reclamante os 

seguintes esclarecimentos: 

“[…] 

De acordo com a informação prestada e registada no processo clínico do utente, 

constatou-se que o seu pai, Sr. [D.S.], no momento da observação, encontrava-

se orientado, sem queixas de dores e que o exame neurológico sumário não 

revelou alterações.  

Por este motivo não foi considerada a necessidade de exames complementares 

(RX), tendo-se procedido à realização de sutura da ferida que apresentava.  

No momento da alta foram explicados os sinais de alarme no sentido de recorrer 

novamente aos cuidados médicos, se necessário, visto que os sinais e sintomas 

podem levar dias a aparecerem, tal como veio a acontecer, passados quatro 

dias.  

No que diz respeito à falta de prescrição de receituário, de referir que quando 

questionado pelo médico se tinha paracetamol (medicação mais indicada pela 

idade e situação clínica), o doente referiu ter esse medicamento em casa, 

escusando a necessidade de levar receita. […].” – Cfr. fl. 20 dos autos; 
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II.2. Do pedido de elementos enviado à ULSLA e pedido de parecer a perito 

médico 

10. Atenta a necessidade de obtenção de mais esclarecimentos sobre os factos 

alegados pelo reclamante, ainda em sede de processo de avaliação, foi enviado 

um pedido de elementos à ULSLA, solicitando as seguintes informações:  

“[…] 

1. Pronúncia sobre a situação descrita na referida reclamação; 

2. Envio de cópia dos relatórios dos episódios de urgência do utente referentes 

aos dias 11 e 15 de junho de 2016 (Alert), […]; 

3. Envio de cópia dos procedimentos em vigor no SUB para atendimento de 

doentes traumatizados; 

4. Informação sobre o concreto motivo pelo qual não foi permitido à 

acompanhante do utente estar presente durante a realização da consulta, 

remetendo cópia do procedimento atualmente em vigor relativo ao direito de 

acompanhamento no serviço de urgência; 

5. Envio de quaisquer outros elementos, documentos ou esclarecimentos 

adicionais tidos por relevantes para o completo esclarecimento da situação 

em apreço.” – Cfr. fls. 15 e 16 dos autos; 

11. Dando cumprimento ao solicitado, veio o prestador informar o seguinte: 

“[…] 

1. 

1.1 O Sr. [D.S.] acorreu ao SUB de Alcácer do Sal no dia 11/06/2016 pelas 

17:00, com a indicação de que, conforme consta no processo clínico, ao cair 

bateu com a face numa parede, de que resultou uma ferida irregular na arcada 

supra ciliar dta., com cerca de três centímetros, que foi suturada. 

O doente referiu não ter tido perda de consciência, estando orientado, 

colaborante, sem défices motores e com uma escala de Glasgow de 15. 

Teve alta sendo instruído sobre sinais de alerta, e não sendo medicado por o 

mesmo ter referido ter no domicílio medicação anti álgica. 
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1.2. Em 14/06/2016 regressou ao mesmo serviço por, segundo a familiar, queda 

há 4 dias, com perda de consciência e amnésia sendo assistido e suturado neste 

serviço na região peri-orbitária direita. 

Apresentou-se por queixas de ter tonturas, dor de cabeça na região do 

traumatismo, dor na face e fraqueza. Referiu episódio de vómito com sangue na 

véspera. 

Ao exame objetivo estava consciente e orientado. Otoscopia e rinoscopia 

normais. Múltiplos hematomas à direita na face, região orbitária, e região 

temporoparietal. 

Assimetria da face e dor à palpação da mucosa oral à direita. TA -114/53 mmhg; 

FC- 5 1 bpm. S02 de 96% em ar ambiente. 

Fez RX Crânio e ossos da face que revelaram fratura ao nível do teto da órbita 

direita, hematoma da região temporal, a esclarecer, tendo sido encaminhado 

para o Hospital do Litoral Alentejano. 

1.3. No Hospital do Litoral Alentejano apresentou-se consciente, orientado no 

tempo e no espaço, com Glasgow de 15 e TA de 110/75. 

Realizou TAC Maxilo-Facial que revelou hematomas malar, supraciliar e peri-

orbitário à dta, com enfisema subcutâneo. Fraturas recentes desalinhadas da 

parede lateral Dta. da Órbita, do teto da órbita, da parede póstero lateral do seio 

maxilar dto. e do pavimento da órbita dta. Hemossinus maxilar dto. Enfartes 

lacunares nucleocapsulares e talâmicos. Discreta leukoariosis. Atrofia cortiço 

subcortical encefálica difusa de predomínio frontal e temporal interno. 

Foi transferido para o H. S. José para observação Neurocirurgia e Cirurgia 

Maxilo Facial. 

1.4. No H. S. José não se observaram anomalias intra-parenquimatosas focais 

sugestivas de lesão de natureza pós-traumática aguda, nem coleções hemáticas 

peri-cerebrais ou peri cerebelosas, nem traços de fratura da calote e base do 

crânio. 

Observou-se leuco encefalopatia vascular micro angiopática aterosclerótica; 

lacunas vasculares núcleo basais, e aspetos sugestivos de fratura das paredes 

do seio maxilar dto, com hemossinus. 

1.5. No dia 15/06/2016 regressa ao Hospital do Litoral Alentejano, por não 

apresentar anomalias intra-parenquimatosas de natureza pós-traumática, nem 
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traços de fratura da calote ou base do crânio, estar lúcido, orientado e sem 

défice apreciáveis do SNC, tem alta para o domicílio, medicado com 

antibioterapia e analgésico. 

1.6. 

1.6.1. O Conselho de Administração da ULSLA respondeu à reclamação em 

21/09/2016, através do ofício 675/GC, pelo que se estranha a 

1.6.2. afirmação constante no penúltimo parágrafo de não obtenção da resposta 

a 03-10-2016. 

1.6.3. Em local nenhum é referida outra ferida que não a da arcada supra ciliar 

dta., que foi suturada, não se confirmando assim a afirmação constante no 3.º 

parágrafo da reclamação ("... uma grande ferida na cabeça e nem o médico e a 

enfermeira a viram..."). 

1.6.4. Como não se observou lesão intra-parenquimatosa pós-traumática aguda. 

1.6.5. Não foi prescrita analgesia no primeiro contacto por o doente referir que 

tinha paracetamol em casa (o mesmo analgésico que lhe foi prescrito na alta do 

HLA). 

1.6.6. Há incongruência entre as observações médicas e o quadro descrito na 

reclamação. O doente esteve sempre consciente, orientado, colaborante, sem 

défices motores e com escala de Glasgow 15. 

1.6.7. Os quadros clínicos evoluem. Nalguns casos negativamente. A 

exuberância das lesões externas visíveis na segunda observação poderiam não 

estar presentes na primeira. 

1.6.8. Não é comum que uma queda com embate da face numa parede 

provoque a extensão das lesões descritas, com Glasgow de 15 na observação 

inicial. 

1.6.9. Foi instruído sobre os sinais de alarme que o deveriam fazer recorrer de 

novo ao serviço, o que não consta da reclamação. 

2. Anexam-se cópias de todos os documentos extraíveis da PDS (SCIinico, Alert) 

bem como CD com imagem radiológica obtida no SUB de Alcácer. 

3. Não havendo ainda triagem de Manchester no SUB de Alcácer, os doentes 

traumatizados são atendidos prioritariamente, (de imediato) sendo os 

procedimentos clínicos os adequados a cada situação. Acresce que já este ano 
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foi feita formação sobre os procedimentos em situações de traumatismo, entre 

outras. 

4. 

4. 1. O procedimento em vigor relativo ao direito de acompanhamento nos 

serviços de urgência é o que consta da Lei, com as condições nela previstas. No 

caso presente, o doente entrou de imediato para a sala de 

reanimação/tratamentos, acompanhado do médico e do enfermeiro. 

4.2. De referir que bastas vezes em situações referidas como queda, houve 

agressão; e que muitas vezes o agressor é o acompanhante, sendo a sua 

presença prejudicial e, porventura, intencionalmente, perpetuadora de 

comportamentos e impunidades. 

5. O doente tem história de quedas anteriores. 

O tratamento foi conservador, não diferindo do instituído na primeira observação, 

com exceção da antibioterapia, a qual poderá ter sido necessária apenas em 

função da evolução do quadro clínico. 

As lesões constantes nas reclamações, feitas já após alta do doente, não 

correspondem, em parte, por empolgadas, às descritas nos processos clínicos. 

[…].”– Cfr. fls. 29 e 30 dos autos; 

12. Em anexo ao ofício de resposta, o prestador remeteu também à ERS cópia dos 

episódios de urgência do utente, que foram, posteriormente, submetidos a 

apreciação clínica do perito consultor da ERS que concluiu o seguinte:  

“[…] 

A situação resume-se num contexto de queda de indivíduo com mais de 80 

anos, que sofreu traumatismo da região ciliar, com aparentes alterações de 

memória associadas. Foi suturado, não tendo sido realizados exames 

complementares de diagnóstico por não haver alterações no exame neurológico.  

[…] 

Atendendo à idade do doente (mais de 65 anos), é de todo aconselhável a 

realização de TAC de crânio para exclusão de lesões agudas. Parece haver 

violação das “legis artis”. Proponho que o processo seja enviado para a Ordem 

dos Médicos para avaliação por pares.” – Cfr. fl. 60 dos autos. 
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II.3. Da notificação de abertura de processo de inquérito e do pedido de 

elementos adicional enviado à ULSLA 

13. Já no âmbito do presente processo de inquérito, a ERS remeteu novo pedido de 

elementos ao prestador, solicitando as seguintes informações adicionais:  

“[…] 

1. Informem quais as medidas adotadas até ao momento para implementação 

da Triagem de Manchester no SUB de Alcácer do Sal; 

2. Remetam cópia do Regulamento Interno atualmente em vigor no SUB de 

Alcácer do Sal; 

3. Procedam ao envio de quaisquer esclarecimentos complementares julgados 

necessários e relevantes à análise do caso concreto.” – Cfr. fls. 56 e 57 dos 

autos; 

14. Dando cumprimento ao solicitado, veio a ULSLA prestar os seguintes 

esclarecimentos: 

“[…] no que concerne ao ponto número 1, informamos o seguinte: 

a) Foram realizadas obras de adaptação do SUB de Alcácer do Sal para 

implementação da Triagem de Manchester, nomeadamente a criação de um 

gabinete, que possui os requisitos preconizados; 

b) Foi realizada formação a elementos da equipa médica e de enfermagem na 

Triagem de Manchester, Versão 2, (última versão); 

c) Ao momento, encontra-se programada a formação de mais elementos da 

equipa de enfermagem, no sentido de se reunir número suficiente de 

profissionais que garanta, a manutenção da Triagem 24h/24h, nos sete dias 

da semana.  

Relativamente ao ponto número 2, esclarecemos que o Regulamento 

Interno do SUB de Alcácer do Sal encontra-se pendente da homologação do 

Regulamento Interno da ULSLA.” – Cfr. fl. 63 dos autos. 
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III. DO DIREITO 

III.1. Das atribuições e competências da ERS 

15. De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 5.º, ambos 

dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, 22 de agosto, a 

ERS tem por missão a regulação, a supervisão e a promoção e defesa da 

concorrência, respeitantes às atividades económicas na área da saúde dos 

setores público, privado, cooperativo e social, e, em concreto, da atividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde; 

16. Encontrando-se sujeitos à regulação da ERS, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º 

dos mesmos Estatutos, todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, do sector público, privado, cooperativo e social, independentemente da 

sua natureza jurídica. 

17. O Centro de Saúde Alcácer do Sal, integrado na ULSLA, é um estabelecimento 

público, prestador de cuidados de saúde primários, registado no SRER da ERS 

sob o n.º 109900, encontrando-se, por isso, sujeito aos poderes de regulação e 

supervisão desta Entidade Reguladora. 

18. De acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 5.º dos seus 

Estatutos, as atribuições da ERS compreendem a supervisão da atividade e 

funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, no que 

concerne, entre outras matérias, ao cumprimento dos requisitos de exercício da 

atividade e de funcionamento e à garantia dos direitos relativos ao acesso aos 

cuidados de saúde, à defesa dos direitos e interesses legítimos dos utentes. 

19. De tal forma que as atribuições supra enunciadas encontram-se expressamente 

incluídas no elenco dos objetivos regulatórios da ERS. 

20. Com efeito, as alíneas a) a d) do artigo 10.º dos seus Estatutos fixam como 

objetivos gerais da atividade reguladora da ERS, respetivamente: “Assegurar o 

cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde”, “Assegurar o cumprimento dos critérios de 

acesso aos cuidados de saúde, nos termos da Constituição e da lei”, “Garantir os 

direitos e interesses legítimos dos utentes” e “Zelar pela prestação de cuidados 

de saúde de qualidade”. 

21. Na execução dos preditos objetivos, e ao abrigo do preceituado na alínea a) do 

artigo 12.º dos Estatutos da ERS, compete a esta Entidade Reguladora 
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assegurar o direito de acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de 

saúde nos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

22. Mais, conforme resulta da alínea a) do artigo 13.º dos Estatutos da ERS, compete 

a esta Entidade Reguladora apreciar as queixas e reclamações dos utentes e 

monitorizar o seguimento que lhes é dado pelos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, nos termos do artigo 30.º do mesmo diploma estatutário. 

23. Já nos termos da alínea c) do artigo 14.º dos respetivos Estatutos, incumbe à 

ERS garantir o direito dos utentes à prestação de cuidados de saúde de 

qualidade.   

24. Para tanto, a ERS pode assegurar tais incumbências mediante o exercício dos 

seus poderes de supervisão, zelando pela aplicação das leis e regulamentos e 

demais normas aplicáveis às atividades sujeitas à sua regulação, no âmbito das 

suas atribuições, e emitindo ordens e instruções, bem como recomendações ou 

advertências individuais, sempre que tal seja necessário, sobre quaisquer 

matérias relacionadas com os objetivos da sua atividade reguladora, incluindo a 

imposição de medidas de conduta e a adoção das providências necessárias à 

reparação dos direitos e interesses legítimos dos utentes (cfr. alíneas a) e b) do 

artigo 19.º dos Estatutos da ERS). 

25. Desse âmbito de atuação, de acordo com as respetivas previsões estatutárias, 

exclui a ERS a regulação dos profissionais de saúde no que toca à sua atividade 

sujeita à regulação e disciplina das respetivas ordens profissionais – cfr. alínea a) 

do n.º 3 do artigo 4.º dos Estatutos da ERS. 

26. Com efeito, não cura a ERS de avaliar a correção técnica dos concretos cuidados 

de saúde prestados, nem de avaliar a sua oportunidade e pertinência clínica face 

às legis artis instituídas, centrando-se a sua atuação na análise dos 

procedimentos e protocolos de atuação instituídos e/ou empregues no caso 

concreto, aferindo se os mesmos são consentâneos com a salvaguarda do direito 

de acesso aos cuidados de saúde, com a garantia dos direitos e interesses 

legítimos dos utentes, bem assim com a prestação de cuidados de saúde de 

qualidade. 

27. Diferentemente, não compete à ERS pronunciar-se ou averiguar da conformidade 

ou desconformidade da atuação dos profissionais de saúde (médicos) com as 
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legis artis, porquanto essa é uma competência exclusiva das respetivas ordens 

profissionais. 

28. No caso concreto, competirá à Ordem dos Médicos, determinar se houve ou não 

violação de alguma ou algumas regras por parte dos profissionais médicos 

envolvidos, nomeadamente, no que se refere à não realização de MCDT 

necessários. 

29. É esta, aliás, a conclusão que consta do Parecer do perito médico da ERS, no 

sentido de que “Atendendo à idade do doente (mais de 65 anos), é de todo 

aconselhável a realização de TAC de crânio para exclusão de lesões agudas. 

Parece haver violação das “legis artis”. Proponho que o processo seja enviado 

para a Ordem dos Médicos para avaliação por pares.”. 

30. Assim, considerando as atribuições conferidas a esta Entidade Reguladora e a 

competência exclusiva desta matéria atribuída à Ordem dos Médicos no que 

respeita à atividade dos respetivos profissionais, deverão os presentes autos ser 

remetidos à referida Associação Profissional, ao abrigo dos fins e atribuições a 

esta legalmente conferidos. 

 

III.2. Do direito de acesso aos cuidados de saúde de qualidade e em tempo 

clinicamente aceitável  

31. O direito à proteção da saúde, consagrado no artigo 64.º da Constituição da 

República Portuguesa (doravante CRP), tem por escopo garantir o acesso de 

todos os cidadãos aos cuidados de saúde, o qual é assegurado, entre outras 

obrigações impostas constitucionalmente, através da criação de um Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) universal, geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. 

32. Por sua vez, a Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90, de 24 de 

agosto, em concretização da imposição constitucional contida no referido 

preceito, estabelece no n.º 4 da sua Base I que “os cuidados de saúde são 

prestados por serviços e estabelecimentos do Estado ou, sob fiscalização deste, 

por outros entes públicos ou por entidades privadas, sem ou com fins lucrativos”, 

consagrando-se nas diretrizes da política de saúde estabelecidas na Base II que 

“é objetivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados 
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de saúde, seja qual for a sua condição económica e onde quer que vivam, bem 

como garantir a equidade na distribuição de recursos e na utilização de serviços”; 

33. Bem como estabelece, na sua Base XXIV, como características do SNS: 

“a) Ser universal quanto à população abrangida; 

b) Prestar integradamente cuidados globais ou garantir a sua prestação; 

c) Ser tendencialmente gratuito para os utentes, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos”;. 

34. Por outro lado, e em concretização de tal garantia de acesso ao SNS, é 

reconhecido aos utentes dos serviços de saúde um conjunto vasto de direitos, 

onde se inclui o direito a que os cuidados de saúde sejam prestados em 

observância e estrito cumprimento dos parâmetros mínimos de qualidade 

legalmente previstos, quer no plano das instalações, quer no que diz respeito aos 

recursos técnicos e humanos utilizados.  

35. A este respeito, encontra-se reconhecido na LBS, mais concretamente na alínea 

c) da Base XIV, o direito dos utentes a serem “tratados pelos meios adequados, 

humanamente e com prontidão, correção técnica, privacidade e respeito”. 

36. Norma que é melhor desenvolvida e concretizada no artigo 4.º ("Adequação da 

prestação dos cuidados de saúde”) da Lei n.º 15/2014, de 21 de março, segundo 

o qual “O utente dos serviços de saúde tem direito a receber, com prontidão ou 

num período de tempo considerado clinicamente aceitável, consoante os casos, 

os cuidados de saúde de que necessita” (n.º 1). 

37. Tendo o utente, bem assim, “(…) direito à prestação dos cuidados de saúde mais 

adequados e tecnicamente mais corretos” (n.º 2). 

38.  Estipulando, ainda, o n.º 3 que “Os cuidados de saúde devem ser prestados 

humanamente e com respeito pelo utente”. 

39. Quanto ao direito do utente ser tratado com prontidão, o mesmo encontra-se 

diretamente relacionado com o respeito pelo tempo do paciente1, segundo o qual 

deve ser garantido o direito a receber o tratamento necessário dentro de um 

rápido e predeterminado período de tempo. 

                                                           
1
 Vd. o ponto 7. da “Carta Europeia dos Direitos dos Utentes”. 
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40. Aliás, o Comité Económico e Social Europeu (CESE), no seu Parecer sobre “Os 

direitos do paciente”, refere que o “reconhecimento do tempo dedicado à 

consulta, à escuta da pessoa e à explicação do diagnóstico e do tratamento, 

tanto no quadro da medicina praticada fora como dentro dos hospitais, faz parte 

do respeito das pessoas [sendo que esse] investimento em tempo permite 

reforçar a aliança terapêutica e ganhar tempo para outros fins [até porque] 

prestar cuidados também é dedicar tempo”. 

41. Relativamente ao direito dos utentes de ser tratados pelos meios adequados e 

com correção técnica, tal resulta do reconhecimento ao utente do direito a ser 

diagnosticado e tratado à luz das técnicas mais atualizadas, e cuja efetividade se 

encontre cientificamente comprovada, sendo, porém, obvio que tal direito, como 

os demais consagrados na LBS, terá sempre como limite os recursos humanos, 

técnicos e financeiros disponíveis – cfr. n.º 2 da Base I da LBS. 

42. Efetivamente, sendo o direito de respeito do utente de cuidados de saúde um 

direito ínsito à dignidade humana, o mesmo manifesta-se através da imposição 

de tal dever a todos os profissionais de saúde envolvidos no processo de 

prestação de cuidados, o qual compreende, ainda, a obrigação dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde possuírem instalações e 

equipamentos que proporcionem o conforto e o bem-estar exigidos pela situação 

de fragilidade em que o utente se encontra. 

 

III.3.Da Rede de Serviço de Urgência 

III.3.1. Das regras aplicáveis à Rede de Serviços de Urgência 

43. As características da Rede de Serviços de Urgência, os seus níveis de 

responsabilidade, critérios, condições de acesso e localização dos Pontos de 

Rede de Urgência foram sempre sendo objeto de preocupação e 

implementação2. 

                                                           
2
 Cfr. Despacho do Ministro da Saúde nº 18 459/2006, de 30 de julho, publicado no Diário da 

República, 2ª série, n.º 176, de 12 de setembro, alterado pelo Despacho nº 24 681/2006, de 25 
de outubro, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 231, de 30 de novembro; Despacho 
n.º 727/2007, de 18 de dezembro de 2006, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 10, 
de 15 de janeiro de 2007; e Despacho nº 5414/2008, de 28 de janeiro, publicado no Diário da 
República, 2ª série, nº 42, de 28 de fevereiro. 
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44. O Despacho n.º 13377/2011, de 23 de setembro, criou a Comissão para a 

Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência (CRRNEU), que tinha 

por missão avaliar o estado de implementação da Rede, nomeadamente, a 

distribuição territorial existente, as condições de acesso, as necessidades de 

formação e recursos profissionais, a contratualização, a gestão e a 

sustentabilidade dos Serviços de Urgência (SU), entre outros. 

45. A Rede de Referenciação de Urgência encontra-se atualmente implementada e 

permite identificar os diferentes pontos de oferta existentes, integrando três níveis 

diferenciados de resposta às necessidades, a saber, serviço de urgência 

polivalente (SUP), serviço de urgência médico-cirúrgica (SUMC) e serviço de 

urgência básica (SUB).  

46. A cada um desses níveis correspondem diferentes critérios qualitativos e 

quantitativos, ou seja, diferentes conjuntos de valências médicas e diferentes 

requisitos técnicos mínimos.  

47. O Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) foi criado pelo Despacho n.º 

10319/2014, de 11 de agosto3, e “determina ao nível da responsabilidade 

hospitalar e sua interface com o pré hospitalar, os níveis de responsabilidade dos 

Serviços de Urgência, estabelece padrões mínimos relativos à sua estrutura, 

recursos humanos, formação, critérios e indicadores de qualidade e define o 

processo de monitorização e avaliação”. 

48. Por força do Despacho do Ministro da Saúde n.º 5414/2008, de 28 de janeiro de 

2008, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 42, de 28 de fevereiro de 

20084, o serviço de urgência do Centro de Saúde de Alcácer do Sal é classificado 

como um SUB. 

49. Sendo que, de acordo com o n.º 1 do artigo 3.º, os SUB “são o primeiro nível de 

acolhimento a situações de urgência, de maior proximidade das populações, e 

constituem um nível de abordagem e resolução das situações mais simples e 

mais comuns de urgência.”. 

                                                           
3
 O Despacho n.º 10319/2014 foi alterado pelo Despacho n.º 13427/2015, publicado no Diário 

da República, 2º Série, N.º 228, de 20 de novembro de 2015.  
4
 O Despacho do Ministro da Saúde n.º 5414/2008, de 28 de janeiro de 2008, foi revogado pelo 

Despacho do Ministro da Saúde n.º 13427/2015, de 16 de novembro de 2015, publicado na 2.ª 
Série do Diário da república n.º 228, de 20 de novembro de 2015, que manteve a classificação 
do serviço de urgência do Hospital de Santo André. 
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50. Assim, e atento o disposto no n.º 2 do artigo 3.º, “Os SUB constituem-se como 

um nível de estabilização inicial de situações urgentes de maior complexidade 

nas situações que exijam um nível de cuidados mais diferenciado, e em que o 

Sistema de Emergência Médica Pré-hospitalar não tenha condições para 

assegurar o transporte direto seguro para esse nível de responsabilidade de SU 

mais elevado, ou quando o utente […] se dirija diretamente aos SUB.”.  

51. Por seu turno, a Norma da Direção-Geral da Saúde (doravante DGS) n.º 2/2015, 

de 6 de março de 2015, atualizada em 23 de outubro de 2015, fixou o dia 31 de 

dezembro de 2015, como data limite para os serviços de urgência 

implementarem e terem em funcionamento: 

a) o Sistema de Triagem de Manchester; 

b) a Circular Normativa n.º 07/DQS/DQCO de 31/03/2010, “Organização dos 

Cuidados Hospitalares Urgentes ao Doente Traumatizado”;  

c) a Circular Normativa n.º 01/DQS/DQCO de 06/01/2010, “Criação e 

Implementação da Via Verde de Sépsis.” – Cfr. § 1 e 5 da Norma da DGS n.º 

2/2015; 

52. O ponto 6 da mesma Norma da DGS prevê que “Os hospitais devem, ainda, 

implementar as seguintes Normas Clínicas a serem emitidas pela Direção-Geral 

da Saúde: a) Via Verde Coronária; b) Via Verde do AVC (acidente vascular 

cerebral) ”. 

 

III.3.2. Do Protocolo de Triagem de Manchester  

53. De acordo com a informação prestada pelo Grupo de Triagem Português (GTP), 

e retirada do respetivo sítio eletrónico5,  

“[…] o Protocolo de Triagem de Manchester foi implementado com o objetivo 

expresso de estabelecer um consenso entre médicos e enfermeiros do Serviço 

de Urgência com vista à criação de normas de triagem. […]”. 

Em termos gerais, um método de triagem pode tentar fornecer ao profissional 

não um diagnóstico, mas uma prioridade clínica baseada apenas na 

identificação de problemas.  

                                                           
5
 Sobre este assunto ver http://www.grupoportuguestriagem.pt/jm/   

http://www.grupoportuguestriagem.pt/jm/
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Uma vez identificados os temas de triagem comuns foi possível rapidamente 

chegar a acordo quanto a um novo sistema de nomenclatura e de definição. A 

cada uma das novas categorias foi atribuído um número, uma cor e um nome, 

sendo cada uma delas definida em termos de tempo-alvo aceitável até ao 

primeiro contacto com o médico de serviço. Conseguiu-se um consenso em 

torno da seguinte escala de triagem:  

 

NÚMERO NOME           COR 
TEMPO-
ALVO 

1 Emergente Vermelho 0 

2 Muito urgente Laranja 10 

3 Urgente Amarelo 60 

4 Pouco urgente Verde 120 

5 Não urgente Azul 240 

 

Deverá ser atribuída a cor branca a todos os doentes que apresentam situações 

não compatíveis com o Serviço de Urgência, de que são exemplos os doentes 

admitidos para transplante, para técnicas programadas, etc. Nestes casos, deve 

ser registada a cor branca e a razão da sua atribuição. […]” – cfr. informação 

prestada pelo Grupo Português de Triagem no seu sítio eletrónico. 

 

III.3.3. Do Despacho n.º 1057/2015, de 2 de fevereiro de 2015, do Secretário de 

Estado Adjunto do Ministro da Saúde  

54. O Despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, publicado na 

2.ª Série do DRE n.º 22, de 2 de fevereiro de 2015, motivado pela tentativa de 

melhorar a qualidade dos serviços prestados nos serviços de urgência, 

especialmente nas situações em que se encontravam ultrapassados os tempos 

de espera para atendimento naqueles serviços, prevê que “uma das formas de 

garantir cuidados adequados e de maior qualidade passa pela uniformização de 

procedimentos entre os diversos profissionais e equipas multidisciplinares que 

devem atuar sequencialmente ou simultaneamente consoante as situações […] 

existem situações urgentes que impõem uma identificação precoce e o 
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encaminhamento correto em tempo útil, cuja abordagem imediata e eficaz exige 

protocolos de atuação e a formação do pessoal que permitam, por meios 

objetivos e expeditos, o apoio à decisão clínica em ambiente de urgência e a 

definição do papel de cada um na solução expedita de cada caso.”. 

55. Note-se que o Despacho n.º 10319/2014, de 11 de agosto, tinha já reconhecido 

como obrigatória “[…] a implementação de sistemas de triagem de prioridades no 

Serviço de Urgência (SU), determinando que em todos os SU, qualquer que seja 

o nível, deve existir um sistema de triagem que permita distinguir graus de 

prioridade, de modo a que, se houver tempo de espera, se exerçam critérios 

preestabelecidos de tempo até à primeira observação.”. 

56.  Assim, o Despacho n.º 1057/2015, de 2 de fevereiro de 2015, reconhece “[…] a 

importância para a boa gestão de cuidados de saúde em contexto de urgência 

hospitalar, comprovada internacionalmente, do Sistema de Triagem de 

Manchester (MTS), enquanto instrumento de apoio à decisão clínica na triagem 

de doentes dos serviços de urgência, e que adaptado à realidade portuguesa, já 

é usado com resultados positivos […]”; 

57. Advogando que “[…] o MTS permite identificar uma prioridade clínica com 

posterior alocação do doente à área de atendimento devida, podendo também 

ser desenhados e aplicados, na sequência da triagem, protocolos de atuação 

subsequente, tal como requisição de exames complementares de diagnóstico, 

com vista à redução do tempo do episódio de urgência e dotar o médico que 

realiza a primeira observação de mais elementos que o ajudem a decidir sobre a 

próxima intervenção.”. 

58. O Despacho em análise acrescenta ainda que “[…] o MTS é uma ferramenta que 

tem evoluído verifica[ndo-se] a necessidade de implementar a versão mais 

recente do MTS , fruto da ciência e das boas práticas atualmente existentes, 

nomeadamente no que se refere à possibilidade integração das vias verdes e de 

protocolos pediátricos nos serviços de urgência, entre outros […] a sua 

implementação já se verifica em todos os tipos de urgência, pediátrica, 

ginecológica e de adultos, pelo que a sua generalização é possível e desejável e, 

constitui a única forma de comparabilidade entre níveis de procura e atendimento 

entre diferentes instituições prestadoras de cuidados de urgência.”. 
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59. Conclui aquele despacho que “[…] a escala de Triagem de Manchester prevê 

uma prática fiável, uniforme e objetiva ao longo do tempo sendo passível de ser 

auditada quer interna ou externamente, conforme previsto no Protocolo celebrado 

entre o Ministérios da Saúde e o Grupo Português de Triagem (em 12 de 

novembro de 2010) e a Declaração de Princípios a ele anexa.”. 

60. Assim, o Despacho n.º 1057/2015, de 2 de fevereiro de 2015, do Secretário de 

Estado Adjunto do Ministro da Saúde, veio determinar o seguinte: 

“[…] 1 – Em episódios de urgência com apresentação tipificada na sequência da 

aplicação dos fluxogramas previstos no sistema de triagem, pode ser 

considerada a solicitação, pelo enfermeiro da triagem, de meios complementares 

de diagnóstico, mediante algoritmo autorizado pela direção clínica da unidade de 

saúde e sustentado em NOC elaborada pela DGS, a exemplo do que acontece 

nas vias verdes já existentes. 

2 – Este complemento de triagem é introduzido de forma voluntária e 

experimental, com duração de um ano, nas unidades que forem identificadas 

pelas ARS como aquelas onde se possa esperar maior benefício na redução de 

tempos de espera. 

3 – Os algoritmos referidos no número um são sujeitos a avaliação trimestral, 

nomeadamente nos resultados obtidos na redução dos tempos de espera e 

permanência no serviço de urgência, segurança clínica e satisfação dos utentes. 

4 – Compete à Direção Geral da Saúde (DGS) fazer a avaliação dos relatórios, 

determinar as medidas corretivas que considere pertinentes zelar pela sua 

implementação. 

5 – Todos os SU devem assegurar, até 30 de setembro de cada ano, que usam 

a versão mais recente do Sistema de Triagem de Manchester. 

6 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, no ano de 2015, todos os SU 

que à data do presente despacho não tenham ainda implementado o Sistema de 

Triagem de Manchester devem proceder à sua implementação até 31 de 

dezembro de 2015. 

7 – Todos os SU com o Sistema de Triagem de Manchester devem implementar 

auditorias internas mensais, como garante da qualidade da triagem que é 

efetuada nos seus serviços, nos termos previstos no Protocolo celebrado entre o 
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Ministério da Saúde e o Grupo Português de Triagem e a declaração de 

princípios a ele anexa. 

8 – Todos os SU com Sistema de Triagem de Manchester devem, pelo menos 

anualmente, ser alvo de auditoria externa, sendo os resultados comunicados aos 

conselhos de administração das respetivas unidades de saúde, ao Ministério da 

Saúde, à DGS e às Administrações Regionais de Saúde.  

9 – A SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS), deve 

colaborar com os SU para garantia dos números 5 e 6 do presente despacho, 

com vista à máxima integração de registos clínicos em ambiente hospitalar. 

10 – O licenciamento necessário ao uso do Sistema de Triagem de Manchester 

é assegurado pelas entidades hospitalares, devendo a SPMS organizar um 

processo de agregação de necessidades e compra centralizada com vista à 

minimização do seu custo. […]”. 

 

III.3.4. Da Norma 002/2015, de 6 de março de 2015, da Direção-Geral da Saúde6 

61. De acordo com as medidas implementadas, durante o período da gripe em 

Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu a seguinte Norma: 

“[…] 

1. Os serviços de urgência do adulto devem ter o sistema de triagem de 

Manchester em funcionamento até 31 de dezembro de 2015.  

[…] 

4. Os serviços de urgência devem atualizar anualmente, até 30 de setembro, o 

seu sistema de triagem para a última versão em vigor, publicada pela Direção-

Geral da Saúde. 

5. Os hospitais e serviços de urgência devem implementar e ter em 

funcionamento até 31 de dezembro de 2015, as seguintes: 

a) Circular Normativa n.º 07/DQS/DQCO “Organização dos Cuidados 

Hospitalares Urgentes ao Doente Traumatizados”; 

b) Circular Normativa n.º 01/DQS/DQCO “Criação e Implementação da Via 

Verde de Sépsis”. 

                                                           
6
 A Norma n.º 002/2015 da DGS foi aprovada em 6 de março de 2015 e atualizada em 6 de 

outubro de 2015. 



 

21 

 

6. Os hospitais devem, ainda, implementar as seguintes Normas Clínicas a 

serem emitidas pela Direção-Geral da Saúde: 

a) Via Verde Coronária; 

b) Via Verde do AVC (acidente vascular cerebral). 

7. No momento da triagem devem ser implementados os seguintes algoritmos: 

a) Eletrocardiografia simples de 12 derivações, nas situações de dor torácica; 

b) Radiografia simples do aparelho esquelético, nas situações de 

monotrauma com deformidade e/ou incapacidade funcional, valorizando a 

avaliação da intensidade da dor, conforme Circular Normativa n.º 09/DGCG 

“A Dor como 5º Sinal Vital – Registo Sistemático da Intensidade da Dor”: 

i. O algoritmo deve contemplar as incidências a considerar na realização da 

radiografia simples, previamente acordadas com a especialidade de ortopedia 

do respetivo hospital até serem emitidas Normas específicas pela Direção-

Geral da Saúde e Ordem dos Médicos. 

c) As crianças com idade inferior a dois anos com situação referida na alínea 

b) devem ser encaminhadas para avaliação do médico pediatra. 

8. O diretor clínico deve aprovar e manter atualizados os algoritmos clínicos de 

encaminhamento interno, sob proposta do diretor do serviço de urgência até 

serem emitidas Normas Clínicas pela Direção-Geral de Saúde com a Ordem dos 

Médicos, para as seguintes situações clínicas: 

a) Feridas incisas ou contusas (após penso compressivo efetuado na 

triagem); 

b) Feridas infetadas e/ou abcessos; 

c) Queimaduras (doentes não emergentes); 

d) Amputação traumática das extremidades; 

e) Dor muscular aguda pós esforço; 

f) Lombalgia intensa; 

g) Lesões articulares traumáticas; 

h) Traumatismo dos membros; 

i) Suspeita de corpo estranho ocular; 

j) “Olho vermelho”; 

Norma nº 002/2015 de 06/03/2015 atualizada a 23/10/2015 3/22 

k) Alteração súbita da acuidade visual; 

l) Derrames hemáticos oculares; 

m) Traumatismo isolado do globo ocular; 

n) Disfagia por sensação de corpo estranho; 
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o) Diminuição aguda da acuidade auditiva, otalgia ou otorragia não 

traumática; 

p) Epistaxis; 

q) Cefaleias; 

r) Traumatismo crânio-encefálico; 

s) Traumatismo torácico ou abdominal; 

t) Hemorragia digestiva; 

u) Dor abdominal; 

v) Trabalho de parto em período expulsivo; 

w) Patologia anorretal; 

x) Hemorragia vaginal; 

y) Suspeita de abuso sexual; 

z) Suspeita de violência e maus tratos; 

aa) Dor testicular aguda; 

bb) Traumatismo da face; 

cc) Celulite da face e/ou região cervical; 

dd) Hemorragia não controlada pós extração dentária; 

ee) Ideação de auto e/ou hetero-agressão; 

ff) Ideação suicida; 

gg) Doentes com mandado de condução emitido pelas entidades judiciais. 

9. O diretor clínico deve coordenar o planeamento e organização da 

implementação do sistema de triagem com a colaboração do enfermeiro-diretor. 

10. O enfermeiro-diretor deve colaborar com o diretor clínico na compatibilização 

do planeamento e organização da implementação do sistema de triagem. 

11. A triagem deve ser efetuada por médico e/ou enfermeiro. 

[…] 

15. A implementação da triagem deve prever a retriagem/reavaliação do doente, 

definida a nível da unidade de saúde: 

a) Quando o tempo de espera excede o limite previsto; 

b) De acordo com as caraterísticas do doente, por iniciativa do profissional de 

saúde; 

c) Sempre que a família/acompanhante o solicite. 

16. Os serviços de urgência devem implementar auditorias internas mensais ao 

sistema de triagem em uso, como garante da qualidade da triagem que é 

efetuada nos seus serviços. 
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17. As auditorias internas mensais ao sistema de triagem de Manchester devem 

ser efetuadas nos termos previstos no protocolo celebrado entre o Ministério da 

Saúde e o Grupo Português de Triagem e declaração de princípios a ele anexa. 

18. Cabe ao Grupo Português de Triagem realizar auditorias externas à 

implementação do sistema de Triagem de Manchester nos serviços de urgência. 

[…] 

20. Os resultados das auditorias externas devem ser comunicados aos 

conselhos de administração das respetivas unidades de saúde e, 

semestralmente, às Administrações Regionais de Saúde e ao Diretor-Geral da 

Saúde. 

21. A SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS) 

colabora com os hospitais para a garantia da integração dos registos clínicos do 

serviço de urgência nos registos clínicos em ambiente hospitalar, para garantia 

da implementação do(s) sistema(s) de triagem e de auditorias internas. 

22. As situações clínicas mencionadas nos pontos 5, 6 e 7. e as situações 

clínicas a serem objeto de algoritmos clínicos, conforme previsto no ponto 8 da 

presente Norma, devem ser avaliados trimestralmente pelo diretor do serviço de 

urgência com a colaboração do enfermeiro-chefe, através de relatório dirigido ao 

presidente da comissão da qualidade e segurança. 

23. As unidades de saúde devem enviar trimestralmente à Direção-Geral da 

Saúde, através do Departamento da Qualidade na Saúde, os indicadores da 

presente Norma de acordo com formulário disponível no sítio desta Direção-

Geral (Anexo I). 

24. As unidades de saúde, através das comissões da qualidade e segurança, 

integram no relatório anual de atividades desenvolvidas no âmbito da Estratégia 

Nacional para a Qualidade na Saúde e enviado ao Diretor-Geral da Saúde, 

através do Departamento da Qualidade na Saúde, a avaliação da 

implementação do sistema de triagem realizada trimestralmente, bem como as 

ações de melhoria implementadas, posteriormente analisadas conjuntamente 

com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros.”. 
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III.4. Do direito ao acompanhamento nos serviços de urgência 

62. Em 21 de março de 2014, foi aprovada a Lei n.º 15/2014, de 21 de março7, que 

revogou a Lei n.º 33/2009, de 14 de julho, e a Lei n.º 106/2009, de 14 de 

setembro8. 

63. Conforme resulta do seu preâmbulo e do disposto no seu artigo 1.º, o sobredito 

diploma visa a consolidação dos direitos e deveres dos utentes dos serviços de 

saúde, não alterando significativamente o regime anterior, mas antes aportando 

uma melhor clarificação para a ordem jurídica vigente. 

64. Assim, a Lei n.º 15/2014, de 21 de março, passou a apresentar, de forma clara e 

integrada, as regras gerais de acompanhamento do utente dos serviços de saúde, 

bem como as regras específicas de acompanhamento da mulher grávida durante o 

parto e do acompanhamento em internamento hospitalar, tudo aspetos que se 

encontravam antes dispersos nas Leis n.º 14/85, de 6 de julho, Lei n.º 33/2009, de 

14 de julho, e Lei n.º 106/2009, de 14 de setembro.  

65. De acordo com o n.º 1 do artigo 12.º do antedito diploma, “Nos serviços de 

urgência do SNS, a todos é reconhecido e garantido o direito de acompanhamento 

por uma pessoa por si indicada, devendo ser prestada essa informação na 

admissão pelo serviço.” 

66. Continua o artigo 13.º da mesma Lei que “nos casos em que a situação clínica não 

permita ao utente escolher livremente o acompanhante, os serviços devem 

promover o direito de acompanhamento, podendo de acordo com a lei, solicitar a 

demonstração do parentesco ou da relação com o utente, invocados pelo 

acompanhante”. 

67. Todavia, a Lei também refere que a natureza do parentesco ou da relação com o 

utente não pode ser invocada para impedir o acompanhamento.  

68. Por outro lado, os limites ao direito de acompanhamento estão expressamente 

consagrados, existindo um elenco restrito de limites: 

i) “[…] Não é permitido acompanhar ou assistir a intervenções cirúrgicas e a 

outros exames ou tratamentos que, pela sua natureza, possam ver a sua eficácia 

                                                           
7
 Que entretanto sofreu já uma primeira alteração, pelo Decreto-Lei n.º 44/2017, de 20 de abril, 

que contudo não introduziu qualquer alteração nesta matéria. 
8
 Diplomas que fixavam o quadro normativo aplicável ao direito de acompanhamento, até à 

entrada em vigor da Lei n.º 15/2014, de 21 de março. 
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e correção prejudicadas pela presença do acompanhante, exceto se para tal for 

dada autorização expressa pelo clínico responsável […]; 

ii) “O acompanhamento não pode comprometer as condições e requisitos 

técnicos a que deve obedecer a prestação de cuidados médicos”; 

iii) Sendo certo que, nestes casos, “[…] compete ao profissional de saúde 

responsável pela prestação de cuidados de saúde informar e explicar ao 

acompanhante os motivos que impedem a continuidade do acompanhamento.” – 

Cfr. artigo 14.º da Lei n.º 15/2014, de 21 de março. 

69. O artigo 15.º do diploma legal em análise, por sua vez, faz referência aos direitos e 

deveres dos acompanhantes, em especial, o direito do acompanhante a ser 

devidamente informado, em tempo razoável, sobre a situação do doente, nas 

diferentes fases do atendimento. 

70. Refira-se, igualmente, e à semelhança do já previsto nos diplomas entretanto 

revogados acima citados, que a Lei n.º 15/2014, de 21 de março, consagra, no n.º 

1 do seu artigo 31.º, não só a obrigação de adaptação dos serviços de urgência do 

SNS ao direito de acompanhamento, “de forma a permitir que o utente possa 

usufruir do direito de acompanhamento sem causar qualquer prejuízo ao normal 

funcionamento daqueles serviços”; 

71. Mas, outrossim, que “o direito de acompanhamento nos serviços de urgência deve 

estar consagrado no regulamento da respetiva instituição de saúde, o qual deve 

definir com clareza e rigor as respetivas normas e condições de aplicação”. 

 

III.5. Da análise do caso concreto 

72. No seguimento de todo o exposto, e considerando a factualidade subjacente aos 

presentes autos, importa avaliar se, no caso concreto, foram garantidos os 

direitos e interesses legítimos do utente, em especial o direito de acesso a 

cuidados de saúde de qualidade, em tempo útil e adequados à sua situação, bem 

como assegurado o efetivo exercício do seu direito ao acompanhamento, no 

âmbito do serviço de urgência.  

73. Do mesmo modo, importa aferir a adequabilidade dos procedimentos em vigor no 

SUB de Alcácer do Sal para atendimento dos utentes traumatizados, tendo em 
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conta o estabelecido no Despacho n.º 1057/2015 e na Norma n.º 002/2015 da 

Direção-Geral da Saúde. 

74. Ora, na reclamação que está na origem do presente processo de inquérito, o 

reclamante questiona a adequabilidade dos cuidados de saúde prestados ao seu 

pai, no dia 11 de junho de 2016, insurgindo-se contra a decisão de não realização 

de exames complementares que, efetuados três dias depois da primeira ida ao 

SU, conduziram ao diagnóstico de traumatismo crânio encefálico.  

75. Da análise dos elementos carreados para os autos, conclui-se que o utente 

recorreu ao SUB de Alcácer do Sal, no dia 11 de junho de 2016, após ter sofrido 

uma queda e ter batido com a face na parede. 

76. De acordo com o diário clínico, o utente deu entrada no SUB de Alcácer do Sal 

com “ferida irregular na sobrancelha”, foi “suturado com três pontos” e teve alta, 

tendo-lhe sido explicados os sinais de alerta para traumatismo crânio encefálico.  

77. No dia 14 de junho de 2016, regressou ao SUB de Alcácer do Sal, com queixas 

de tonturas e dor de cabeça na região do traumatismo, tendo realizado 

radiografia. 

78. Face aos resultados do referido exame, o utente foi transferido para o Hospital do 

Litoral Alentejano, onde realizou TAC Maxilo-Facial, e, posteriormente, para 

Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E., para observação por Neurocirurgia e 

Cirurgia Maxilo-Facial.  

79. Em resposta ao pedido de esclarecimentos da ERS, a ULSLA informou que o 

“exame neurológico sumário [realizado no dia 11 de junho de 2016] não revelou 

alterações, motivo pelo qual não foi considera a necessidade de realizar exames 

complementares (Radiografia).” 

80. No entanto, segundo o perito consultor da ERS “[…] Atendendo à idade do 

doente (mais de 65 anos), é de todo aconselhável a realização de TAC de crânio 

para exclusão de lesões agudas. Parece haver violação das “legis artis”.”. 

81. A ULSLA informou ainda que o sistema de triagem de Manchester não está ainda 

implementado no SUB de Alcácer do Sal, em desrespeito ao estabelecido no 

Despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde n.º 1057/2015, 

de 26 de janeiro de 2015, pelo que, alegadamente, o atendimento a doentes 
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traumatizados é feito de forma imediata, sendo “os procedimentos clínicos os 

adequados a cada situação”. 

82. A este propósito cumpre referir que, em 28 de abril de 2016, no âmbito do 

processo de monitorização n.º PMT/001/2016, questionado sobre o cumprimento 

do determinado pelo Despacho n.º 1057/2015 de 2 de fevereiro, o prestador 

informou a ERS que “[…] Encontram-se em elaboração os projetos de adequação 

da estrutura física dos SUBs para adaptação dos locais à implementação da 

Triagem. À data da implementação haverá necessidade de adequação dos 

recursos de enfermagem. […]”; 

83. E que “[…] estamos a trabalhar no sentido de implementar a Versão 2 da 

Triagem de Manchester em uma plataforma informática nos SUBs e no SUMC. A 

primeira formação da versão 2 do Protocolo de Triagem de Manchester, pelo 

Grupo Português de Triagem está agendada para o dia 25 de maio de 2016. 

[…]”. – Cfr. fls. 66 a 68 dos autos.  

84. No entanto, cerca de um ano depois, a ULSLA ainda não terminou o processo de 

implementação do sistema de Triagem de Manchester no SUB de Alcácer do Sal. 

85. Isso mesmo foi reconhecido no âmbito do presente processo de inquérito, 

porquanto, quando questionado sobre as concretas medidas adotadas para 

implementação da Triagem de Manchester no sobredito estabelecimento de 

saúde, o prestador informou a ERS da realização de obras de adaptação, com a 

criação de um gabinete, e da realização de ações de formação relativas à última 

versão da Triagem de Manchester, mas não deu provas da conclusão do 

processo.   

86. Acresce que, na reclamação em análise, o exponente questiona também o 

motivo pelo qual não foi permitido à acompanhante do utente (e neta do mesmo) 

estar presente durante a sua avaliação médica. 

87. Confrontado o prestador, o mesmo alegou que “bastas vezes em situações 

referidas como queda, houve agressão; e que muitas vezes o agressor é o 

acompanhante, sendo a sua presença prejudicial e, porventura, intencionalmente, 

perpetuadora de comportamentos e impunidades.”; 

88. Procurando, assim, justificar a sua decisão de não permitir que a acompanhante 

do utente estivesse presente durante a consulta médica. 
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89. Da análise dos esclarecimentos prestados pela ULSLA, depreende-se que, em 

situações semelhantes ao caso concreto, o procedimento adotado pelo prestador 

é idêntico ao que deu origem à abertura do presente processo de inquérito; 

90. O que coloca em causa o direito dos utentes ao acompanhamento nas situações 

de queda em que não tenha existido agressão.  

91. Ora, sendo dever do prestador garantir que os procedimentos por si adotados 

não obstaculizam os direitos dos utentes, o mesmo deve abster-se de adotar e 

aplicar um procedimento que, por regra, constrinja o direito ao acompanhamento;  

92. O que, porém, não está assegurado na ULSLA.  

93. Por conseguinte, conclui-se pela necessidade de adoção da atuação regulatória 

infra delineada, no sentido de garantir os direitos e interesses legítimos dos 

utentes, em especial o direito de acesso a cuidados de saúde de qualidade, em 

tempo útil e adequados à sua situação, através da adoção de procedimentos 

para atendimento dos utentes, tendo em conta o estabelecido no Despacho n.º 

1057/2015 e na Norma n.º 002/2015 da Direção-Geral da Saúde, bem como para 

efetiva garantia do exercício pelos utentes do seu direito ao acompanhamento. 

 

IV. DA AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS 

94. A presente deliberação foi precedida de audiência escrita dos interessados, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), aplicável ex vi da alínea a) do artigo 24.º dos 

Estatutos da ERS, tendo sido chamados a pronunciarem-se, relativamente ao 

projeto de deliberação da ERS, o reclamante e a ULSLA, ambos por ofícios 

datados de 17 de agosto de 2017 (cfr. fls. 84 a 87 dos autos). 

95. Decorrido o prazo legal concedido para o efeito, apenas a ULSLA se pronunciou, 

nos seguintes termos: 

“I – Quanto ao Direito ao Acompanhamento nos Serviços de Urgência: 

Por regra, os serviços da ULSLA garantem o acesso ao acompanhante do 

doente, ao local onde este se encontre. 

No caso presente, como foi informado, o clínico que atendeu o doente, receou 

que o facto transmitido como motivo de ingresso na urgência poderia não 

corresponder à realidade, mencionado que “(…) bastas vezes em situações 
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referidas como queda, houve agressão; e que muitas vezes o agressor é o 

acompanhante, sendo a sua presença prejudicial e, por ventura, 

intencionalmente perpetuadora de comportamentos e impunidades.” Tal suspeita 

funda-se na quantidade de vezes que o doente carece de assistência em 

urgência, em virtude de alegadas «quedas» - no último ano, registaram-se 10 

(dez) episódios por queda, ou com ela relacionados. Por essa razão entendeu o 

clínico, no seu prudente arbítrio que a presença do acompanhante poderia 

comprometer a prestação de cuidados, motivo pelo qual, solicitou que 

aguardasse fora da sala de tratamento. 

Ademais, em jeito de parenteses se diga que, fica a séria e fundada dúvida, se o 

retorno ao SU, em 14.06.2016, não terá sido motivado por nova «queda», 

considerando a extensão das lesões apresentadas nestes dia, que divergiam 

das que apresentou três dias antes e o facto de não ser comum que uma queda 

com embate da face numa parede provoque esta extensão de lesões, com 

Glasgow 15 na observação inicial. 

Acresce que, o doente necessitava de ser suturado (e foi) e, não raras vezes, 

nestas circunstâncias, o acompanhante que observa o tratamento do doente, 

tem reações vagais prejudiciais ao próprio, e fator perturbador do tratamento do 

doente, o que também, no caso concreto também pesou na solicitação dirigida 

pelo médico ao acompanhante. 

E, não nos parece correto depreender, como se faz sob o ponto 87./88., a págs. 

26, que "(...) em situações semelhantes ao caso concreto, o procedimento 

adotado pelo prestador é idêntico (...) (o) que coloca em causa o direito dos 

utentes ao acompanhamento nas situações de queda em que não tenha existido 

agressão." 

Ora, salvo o devido respeito, apesar dos melhores esforços, não percebemos 

como se extrai esta conclusão. O que a ULSLA referiu foi que, a suspeita de que 

poderia ter existido agressão com a eventual perturbação do tratamento, com 

prejuízo para o doente, determinou a decisão do médico e a conduta de 

excecão, solicitando à acompanhante que permanecesse fora da sala de 

tratamento. 

Concluir que esta conduta de exceção é a regra na ULSLA, como se afirma no 

ponto 90. é, manifestamente excessivo e não encontra justificação nos factos. 
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Temos para nós que, os argumentos expendidos, encontram enquadramento 

nas exceções previstas na Lei n.° 15/2014, de 21 de março, com a alteração 

subsequente. 

Assim, quanto à instrução a emitir à ULSLA - ponto 93, págs. 26 e 27: 

alínea i) - a ULSLA cumpre integralmente, salvo alguma circunstância de 

exceção que, casuisticamente, se verifique, clinicamente fundamentada; 

Entendemos pois, desnecessária esta instrução, na medida em que a Instituição 

cumpre o que nela se determina. 

alínea ii) - a ULSLA assegura sempre a realização de todos os meios 

complementares de diagnóstico, clinicamente indicados e prescritos pelo médico 

de acordo com as boas práticas vigentes. Como referido no Relatório, a 

avaliação do (in)cumprimento da leges artis, terá sido solicitada à Ordem dos 

Médicos. 

Entendemos pois, desnecessária esta instrução na medida em que a Instituição 

cumpre o que nela se determina. 

alínea iii) - conforme exposto, a ULSLA cumpre integralmente a obrigação de 

garantir o direito dos utentes ao acompanhamento, nos termos da Lei n.° 

15/2014, de 21 de março, salvo alguma circunstância de exceção que, 

casuisticamente, se verifique, clinicamente fundamentada; 

Entendemos pois, desnecessária esta instrução, na medida em que a Instituição 

cumpre o que nela se determina. 

alínea iv) e v) - conforme se expôs, foi solicitado à acompanhante que 

permanecesse fora da sala de tratamento, o que foi acatado, sem qualquer 

pedido de esclarecimento, pelo que, se depreendeu que a acompanhante 

percebeu por que razões lhe havia sido solicitado que aguardasse. 

De todo o modo, garantir-se-á, que nos casos em que se verifique, 

casuisticamente, alguma circunstância de exceção. seja explicado à(o) 

acompanhante, independentemente de tal explicação ser solicitada, as razões 

pelas quais se solicita que aguarde fora da sala de tratamento. 

A ULSLA promoverá à afixação de informação aos utentes, dando conta do 

direito do doente ao acompanhante e das situações excecionais em que tal 

direito poderá, por razões clínicas, ser limitado. 
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II – Quanto à imediata implementação da Triagem de Manchester - SUB ' s de 

Alcácer do Sal e de Odemira: 

A rápida implementação do Sistema de Triagem de Manchester nas SUB 's de 

Alcácer do Sal e de Odemira é, também para nós - Conselho de Administração e 

Instituição -, um desiderato que visamos alcançar, assim que tenhamos reunidas 

todas as condições para que tal implementação possa acontecer com a 

imperativa qualidade e constitui uma prioridade. 

Os meios técnicos e tecnológicos e logísticos estão já disponíveis para o efeito e 

completamente implementados e utilizáveis. 

Todavia, a implementação do Sistema de Triagem de Manchester para as SUB 

's de Alcácer do Sal e Odemira, demanda a contratação de 10 (dez) enfermeiros 

triadores, que depende de autorização do órgão de tutela. 

Decorre já o procedimento para constituição de bolsa de recrutamento e 

subsequente proposta com vista à contratação dos profissionais, dado que, no 

presente momento, a Instituição não dispõe de quota para contratação. 

Estimamos que o procedimento subsequente tenha uma duração aproximada de 

6 (seis) meses, pelo que, em nosso entendimento, o prazo de 30 (trinta) dias 

referido na alínea i) do ponto 92. do Relatório revela-se manifestamente 

insuficiente e, por isso, objetivamente impossível de cumprir. 

Por estas razões, solicitamos que o prazo para a implementação, seja fixado em 

6 (seis) meses, mas sempre dependente das devidas autorizações de 

contratação por parte da Tutela.” – Cfr. fls. 88 a 92 dos autos; 

96. Com o objetivo de esclarecer alguns aspetos da pronúncia apresentada pela 

ULSLA, a ERS, através de ofício datado de 26 de setembro de 2017, solicitou ao 

prestador o envio dos seguintes elementos: 

“1. Suporte documental que comprove os “10 (dez) episódios por queda” 

que a ULSLA afirma terem-se registado no último ano relativamente ao utente 

D.S.; 

2. Informação sobre se a ULSLA reportou as suspeitas de agressão a 

alguma autoridade competente para investigação do caso, e, em caso de 

resposta afirmativa, envio do respetivo suporte documental; 

3. Informação sobre eventuais medidas/procedimentos internamente 

adotados nas situações em que, durante a prestação de cuidados de saúde, 
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surjam indícios de crimes públicos, designadamente violência doméstica e 

maus tratos, com envio do respetivo suporte documental.” – Cfr. fls. 93 e 94 

dos autos; 

97. Em resposta, o prestador remeteu à ERS a lista dos cuidados de saúde 

prestados ao utente, entre 2014 e 2017, por motivo de queda (cfr. fls. 95 a 99 dos 

autos), donde se infere que, na realidade, as situações que justificaram a 

deslocação do utente a estabelecimentos de saúde se resumem a quatro, sendo 

que apenas uma delas é anterior aos factos que estão na origem dos presentes 

autos (ocorridos em junho de 2016). 

98. Já relativamente às suspeitas de agressão anteriormente suscitadas pelo 

prestador, este esclareceu que, afinal, “[…] o doente não verbalizou e a médica 

não terá, durante o tratamento, percecionado suficientes indícios da sua 

ocorrência […]” (cfr. fls. 95 a 99 dos autos). 

99. Por fim, o prestador informou que: 

“[…] o procedimento seguido em todas as unidades de prestação de cuidados 

quando surjam indícios da prática de crimes públicos contra doentes/utentes, - 

entendendo-se por indícios, a existência de lesões (físicas ou psicológicas) 

compatíveis com agressão eventualmente verbalizada pelo(a) próprio(a) -, os 

médicos, após diálogo com o doente, participam as suspeitas às autoridades que 

se deslocam ao serviço de saúde, se for intenção do doente apresentar queixa e 

estes, desde logo, disponibiliza os necessários documentos clínicos. 

Se a vítima do crime não pretender apresentar queixa, os profissionais explicam 

ao doente que obrigatoriamente devem participar a ocorrência às autoridades, 

por imposição legal e, neste caso, comunicam, pura e simplesmente os factos 

suspeitos, mencionando a recusa do doente em apresentar queixa, não 

disponibilizando neste caso, evidentemente, qualquer documento clínico, por 

falta de consentimento expresso do titular dos dados e informações clínicas.” – 

Cfr. fls. 95 a 99 dos autos; 

100. A pronúncia inicial e os esclarecimentos complementares apresentados à ERS 

pela ULSLA foram considerados e ponderados pela ERS. 

101. No entanto, os mesmos não são suscetíveis de infirmar ou alterar o sentido do 

projeto de deliberação. Vejamos, 
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102. Relativamente ao direito ao acompanhamento, e atenta a factualidade apurada, 

considera-se que o único motivo atendível, que poderia eventualmente ter 

fundamentado uma limitação do direito, era se este comprometesse a eficácia e 

correção técnica dos cuidados de saúde prestados ao utente, nos termos do 

disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 14.º da Lei n.º 15/2014, de 21 de março; 

103. Porém, tal argumento não foi explicado pelo prestador nem ao utente, nem à 

sua acompanhante, conforme é exigido pelo n.º 3 do mencionado artigo. 

104. Já a suspeita de agressão física, inicialmente avançada pelo prestador, não 

parece ter, afinal, qualquer tipo de sustentação objetiva, como o próprio admitiu 

nos últimos esclarecimentos remetidos à ERS. 

105. Acresce que, de acordo com as declarações da Coordenadora do SUB do 

Centro de Saúde de Alcácer do Saúde e do médico que atendeu o utente na 

primeira deslocação ao serviço de urgência (cfr. fls. 23 e 24 dos autos), a 

sintomatologia de um traumatismo crânio encefálico é passível de se desenvolver 

ao longo de vários dias; 

106. O que, no caso em apreço, em que o traumatismo não foi inicialmente 

diagnosticado, nem tratado, era ainda mais provável de ocorrer. 

107. Por outro lado, no que concerne à garantia do direito de acesso aos cuidados 

de saúde, verifica-se que só o facto do prestador não ter ainda implementado o 

Sistema de Triagem de Manchester nos respetivos serviços de urgência, em 

cumprimento da estatuição do n.º 6 do Despacho n.º 1057/2015, constitui já um 

efetivo constrangimento ao mencionado direito. 

108. Note-se que o sobredito Sistema determina uma prioridade de atendimento 

com base em critérios clínicos, visando assegurar que são prestados aos utentes 

os cuidados de saúde adequados à respetiva situação clínica, em tempo útil; 

109. Nestes termos, tendo em vista garantir uma efetiva interiorização e assunção 

das obrigações em causa pelo prestador, mantém-se a necessidade de uma 

intervenção regulatória da ERS, nos termos infra delineados. 

110. Finalmente, no que especificamente concerne ao prazo para cumprimento da 

ordem projetada, atentos os argumentos invocados pelo prestador, considera-se 

adequada a concessão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis para o efeito; 
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111. Não obstante, a ULSLA deverá, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, informar a 

ERS sobre eventuais novas medidas que tenha aprovado e/ou implementado 

tendo em vista tal desiderato. 

 

V. DECISÃO 

112. Tudo visto e ponderado, o Conselho de Administração da ERS delibera, nos 

termos e para os efeitos do preceituado nas alíneas a) e b) do artigo 19.º e alínea 

a) do artigo 24.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, 

de 22 de agosto, emitir uma ordem à Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano, E.P.E. nos seguintes termos: 

(i) Deve proceder à implementação da Triagem de Manchester, na sua 

versão mais atualizada, em todas as unidades de saúde com serviços de 

urgência que a integram, em respeito pelo estabelecido no Despacho do 

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde n.º 1057/2015; 

(ii) Deve dar conhecimento à ERS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis 

após a notificação da deliberação final, das medidas e/ou procedimentos 

que entretanto tenha aprovado e/ou implementado tendo em vista o 

cumprimento do determinado no ponto anterior, sendo-lhe concedido o 

prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias úteis para demonstrar o cabal 

cumprimento da ordem em causa. 

113. Mais delibera o Conselho de Administração da ERS emitir uma instrução à 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E., nos seguintes termos: 

(i) Deve garantir o direito de acesso dos utentes à prestação de cuidados de 

saúde adequados, de qualidade e com segurança, em tempo clinicamente 

aceitável; 

(ii) Consequentemente, deve assegurar a realização de todos os meios 

complementares de diagnósticos aplicáveis à situação clínica dos utentes, 

de acordo com as boas práticas clínicas vigentes; 

(iii) Deve proceder à imediata adoção e implementação de procedimentos 

necessários a garantir, em permanência, o direito dos utentes ao 

acompanhamento, de acordo com as regras e orientações a cada 
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momento aplicáveis, designadamente, de acordo com a Lei n.º 15/2014, de 

21 de março; 

(iv) Deve garantir que todo e qualquer procedimento por si adotado seja capaz 

de promover, junto de todos os utentes e seus acompanhantes, a 

informação completa, verdadeira e inteligível sobre todos os aspetos 

relativos ao direito de acompanhamento dos utentes dos serviços de 

saúde; 

(v) Deve garantir, em situações excecionais, em que ocorra a decisão de não 

permissão do acompanhamento dos utentes tendo em vista a qualidade 

dos cuidados prestados e as condições de segurança para profissionais e 

utentes, e/ou nos casos em que o acompanhamento comprometer as 

condições e requisitos técnicos, que aos utentes e seus acompanhantes 

sejam informados e explicados os motivos que impedem a continuidade do 

acompanhamento; 

(vi) Deve dar cumprimento imediato à presente instrução, bem como dar 

conhecimento à ERS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a 

notificação da deliberação final, dos procedimentos adotados para o efetivo 

cumprimento do disposto em cada uma das alíneas supra. 

114. A ordem e a instrução ora emitidas constituem decisão da ERS, sendo que a 

alínea b) do n.º 1 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, aprovados em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, configura como contraordenação 

punível in casu com coima de € 1000,00 a € 44 891,81, “[….] o desrespeito de 

norma ou de decisão da ERS que, no exercício dos seus poderes 

regulamentares, de supervisão ou sancionatórios determinem qualquer obrigação 

ou proibição, previstos nos artigos 14.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º ”. 

115. Mais se propõe abertura de um processo de monitorização para acompanhar a 

implementação do Sistema de Triagem de Manchester, na sua versão mais 

atualizada, em todas as unidades de saúde com serviços de urgência exploradas 

pela ULSLA, em cumprimento da ordem emitida supra. 

116. A presente deliberação será levada ao conhecimento da Ordem dos Médicos, 

para os efeitos tidos por convenientes. 

 

Porto, 2 de novembro de 2017. 

O Conselho de Administração. 


